
Як зареєструватися на платформі (стор. 3)

Як активувати код (стор.10)

Як  приєднатися до групи вчителя 
(стор.17)

Як стежити за результатами виконання 
завдань (стор. 27)

Інструкція з активації коду з книги
для учня Academy Stars



Зайдіть на сайт
macmillaneducationeverywhere.com
Натисніть Log in, якщо у вас вже є 

аккаунт 

https://www.macmillangateway2.com/
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Зайдіть на сайт 
www.macmillaneducationeverywhere.com

Якщо Ви раніше не користувались 
платформою, Вам необхідно 
зареєструватися. Для цього натисніть на 
кнопку «Register».

Процес реєстрації потрібен лише один раз.
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Виберіть опцію «Student Account»,
країну проживання.

Натисніть на кнопку «Next»
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Заповніть реєстраційну форму 
учня: 

введіть адресу електронної пошти одного з батьків

ім’я

прізвище
Поставте відмітку біля 
“Under 16 year old”

натисніть Next
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Створіть ім’я користувача 
(Username) та пароль (Password). 

Відмітьте поле  accept terms and 
conditions.

Натисніть Register.

Ім'я користувача 
не може містити 
пропуски або 
спеціальні 
символи (напр. < 
> &☺). Ви будете 
використовувати 
це ім'я 
користувача для 
авторизації на 
сайті. 

Довжина пароля 
повинна бути не 
менш 12 символів
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Повідомлення про завершення 
процесу реєстрації прийде на 
вказану Вами адресу електронної 
пошти.
Якщо протягом кількох хвилин 
лист не надійшов, перевірте папку 
«Спам». Натисніть на посилання у 
листі, щоб підтвердити 
реєстрацію.

Тепер Ви можете зайти в 
особистий кабінет. Для цього 
натисніть «Log in».
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Ви готові до роботи.

Натисніть кнопку «Go to My 
Bookshelf», щоб потрапити на 
свою книжкову полицю.
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В особистому кабінеті Ви побачите:
- Книжкову полицю з ресурсами до 

підручника;
- Вашу особисту інформацію, внесену під час 

реєстрації;
- Кнопку «Help» для вирішення технічних 

питань;
- Кнопку «Log out» для виходу з системи.
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Щоб  отримати доступ до 
ресурсів, необхідно 
активувати код, який 
знаходиться на 
внутрішній обкладинці 
підручника.

Натисніть на кнопку 
«Activate code».
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Введіть код доступу з підручника. 

Увага! Зазвичай код знаходиться на 
внутрішній обкладинці та схований 
захисним шаром. Обережно зітріть 
захисний шар, щоб не пошкодити запис 
коду.

Натисніть на кнопку «Activate code».
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Вітаємо!

Ви отримали доступ до ресурсів учня.

Натисніть на кнопку «Go to My 
Bookshelf», щоб почати з ними роботу.

Тут назва підручника, 
код якого Ви активували
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Щоб додати інший рівень або інший 
підручник, натисніть на кнопку 
«Activate code» та повторіть процедуру 
активації коду.

Назва підручника
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При наступних входах в особистий 
кабінет натисніть кнопку «Log in», 
введіть ім'я користувача та пароль, 
які Ви вказали в процесі реєстрації.
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Натисніть на кнопку 
«View», щоб відкрити 
потрібний ресурс
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Система запропонує Вам відкрити 
ресурс у браузері або в додатку, який 
Ви можете завантажити на свій 
комп'ютер або планшет.
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Як учню приєднатися до класу вчителя? 

Щоб приєднатися до класу свого 
вчителя, відкрийте Pupil’s Practice Kit.
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Як приєднатися до класу вчителя?

Натисніть кнопку «Join a class»
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Для приєднання до класу 
необхідно отримати код від 
вчителя.
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Як приєднатися до класу вчителя?

Введіть код, який ви отримали від 
вчителя, та натисніть на кнопку 
«Accept».
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Як приєднатися до класу вчителя?

Система підтверджує, що учень 
зробив запит на приєднання до класу.

Дочекайтесь, коли вчитель схвалить 
приєднання до класу.
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Так виглядає ваш особистий 
кабінет після приєднання до 
класу.
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Pupil's Practice Kit – онлайн-ресурс для учня з 
інтерактивними вправами та автоматичною 

перевіркою
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Усі аудіо, відеофайли, вправи та довідковий матеріал 
вбудовані у зміст сторінок підручника. Для доступу до 
них натисніть відповідні іконки.

Digital Pupil’s Book – електронний підручник учня з 
інтерактивними вправами та автоматичною 

перевіркою
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Після натискання на іконку з інтерактивною вправою, перед вами 
відкриється вікно із завданням. Виконайте завдання та натисніть Submit
для перевірки. Якщо ви хочете виконати завдання ще раз, натисніть 
Reset. Щоб зберегти правильні відповіді, натисніть Save answers.
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Після натискання на кнопку Submit, ви та 
ваш вчитель миттєво побачите результат 
виконання завдання. Для покращення 
результату натисніть Try again.



27
Як стежити за результатами виконання завдань

Щоб побачити результати 
виконання завдань, 
натисніть на кнопку Scores



Бажаємо приємної роботи та відмінних 
результатів!


